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PROCES VERBAL 

din 7, 8 și 9 martie 2017 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 7, 
8 și 9 martie a.c. 

La lucrările Comisiei din 7 și 8 martie  a.c. au fost prezenţi 11 deputaţi din 
numărul total de 16 membri ai comisie, fiind absenți: doamna deputat Pană 
Adriana-Doina(PSD), domnul deputat Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), domnul 
deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD), domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD),  
și domnul deputat Spânu Ion(PSD). 

 La lucrările Comisiei din 9  martie a.c. au fost prezenţi 9 deputaţi din numărul 
total de 16 membri ai comisie, fiind absenți:  doamna deputat Pană Adriana-
Doina(PSD), domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Ilișanu 
Claudiu-Augustin(PSD), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD), domnul 
deputat Simion Lucian-Eduard(PSD), domnul deputat Spânu Ion(PSD) și domnul 
deputat Zainea Cornel (USR).  

La şedinţa din data de 8 martie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Ciprian Roșca, secretar de stat, domnul Bogdan Ghinea, consilier, doamna Ilinca 
Margineanu, consilier și doamna Elena Cucoș din partea Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, doamna Elena Filip, 
consilier din partea  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rura le, doamna Ileana 
Spiridon, director general adjunct din partea Agenției Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară, domnul deputat Ion Stelian Cristian(USR), domnul deputat 
Lupescu Dumitru(USR), domnul deputat Nicușor Daniel-Dan(USR) și domnul Dan 
Trifu, vicepreședinte Fundația Eco-Civica. 

Lucrările comisiei din data de 8 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 8 martie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

 



FOND  

1. Pl-x nr. 96/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor; 

2. Pl-x nr. 460/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim;  

3. Pl-x nr. 837/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991; 

4. Pl-x nr.457/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (Plx96/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2007, în sensul actualizării tipologiei terenurilor intravilane care intră în 
categoria protejată a spaţiilor verzi, precum şi al actualizării terminologiei 
folosite, al extinderii obiectivelor generale vizate de aplicarea acestui act 
normativ, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate 
a populaţiei. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul susți ne adoptarea proiectului de lege. 
Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului 
maritim(Plx460/2016).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului normativ 
pentru amenajarea spaţiului maritim, urmărind promovarea creşterii durabile a 
economiilor maritime, a dezvoltării durabile a zonelor marine şi a utilizării 
durabile a resurselor marine. 



S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea proiectului de 
ordonanță. Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(PLx837/2015)  

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea art.78 din Legea 
fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
creării cadrului normativ necesar schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor 
ocupate de pajiştile permanente. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul susține adoptarea propunerii 
legislative. Supusă dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(Pl-x 457/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.9 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, în vederea creării cadrului legal pentru 
atribuirea directă a păşunilor permanente persoanelor fizice din colectivitatea 
locală, deţinătoare de animale. 

S-a arătat că proietul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege. 
Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 

DIVERSE 

În şedinţa din data de 8 martie a.c., domnul deputat Remus-Adrian Borza, 
președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a comunicat membrilor 
comisie prezenti la ședință că în data de 21 martie a.c., va avea loc vizita de 
lucru în România a unei delegații a Comisiei parlamentare de i nvestigare și 
cercetare a activităților ilegale de gestionare a deșeurilor din Parlamentul Italian. 



Întâlnirea de lucru comună cu membrii celor două comisii de mediu din 
Parlamentul României  va avea pe agenda de lucru următoarele  teme: traficul 
transfrontalier al deşeurilor, în special a celor provenite din Italia, funcţionarea 
gestionării deşeurilor în Romania în acord cu legislaţia comunitară în vigoare și 
activităţile de prevenire şi combatere a fenomenelor ilegale ce derivă din 
gestionarea deşeurilor. 

În continuare, domnul președinte Remus -Adrian Borza a amintit de invitația 
primită de a vizita fabrica de prelucrare a meterialelor reciclabile, Green Group 
Buzău.  

Lucrările Comisiei din data de 7 și 9 martie  a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor 
documente înregistrate la Comisie.  

 
 
 

PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
       av.dr. Remus-Adrian Borza                                 Farago PETRU  
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